نکاتی چند درمىرد روشهاي صحيح مطالعو
ثبسٕب ؽْيذٓ ايٌ مٔ داّؼ آٍ٘ص يب داّؾج٘يي ٍي گ٘يذ :
(( ديگشدبه ٗ د٘فئ خ٘اّذُ ايِ متبة سا ّذاسً ))يب ((آّقذساصايِ متبة خغتٔ ؽذٓ اً مٔ قبثو گفتِ ّيغت))ٗيب ((ٕشچقذسٍيخ٘اٌّ ٍثو
ايْنٔ مَتش يبد ٍي گيشيٌ))ٗيب ((د ٓ ثبس خ٘اّذً ٗ تنشاس مشدً ٗىي ثبصٌٕ يبد ّگشفتٌ))ثٔ ساعتي ٍؾنو چيغت ؟ آيب ثشاي يبدگيشي دسط
ٗاقؼب" ثبيذ  01ثبس متبة سا خ٘اّذ ؟ آيب ثبيذ دسٗط خ٘د سا پؾت عشٌٕ ٍشٗسمشد؟ٗآيب ثبيذدٕٖب ثبس دسط ساتنشاسمشدتب يبدگشفت ؟ ٍطَئْب" اگش
چْيِ ثبؽذ ٍ ،طبىؼٔ مبسي عخت ٗ طبقت فشعب اعت  .اٍب ٗاقؼيت چيضي ديگش اعت ٗ .اقؼيت آُ اعت مٔ ايِ گشٗٓ اص فشاگيشاُ  ،سٗػ
فذيخ ٍطبىؼٔ سا َّي داّْذ ٗ ٍتبعفبّٔ دس ٍذسعٔ ٗ داّؾگبٓ ٌٕ چيضي ساجغ ثٔ چگّ٘ٔ دسط خ٘اّذُ َّي آٍ٘صّذ  .يبدگيشي ٗ ٍطبىؼٔ
 ،ساثطٔ اي تْگبتْگ ٗ ٍغتقيٌ ثب ينذيگش داسّذ ،تب جبيي مٔ ٍ ي ت٘اُ ايِ دٗ سا الصً ٗ ٍيضًٗ ينذيگش داّغت .ثشاي ايْنٔ ٍيضاُ يبدگيشي
افضايؼ يبثذ ثبيذ قجو اص ٕشچيض ٍطبىؼٔ اي فؼبه ٗ پ٘يب داؽت .
شيىه صحيح مطالعو ،چهار مسيت عمده زير را بو دنبال دارد:
 - 0صٍبُ ٍطبىؼٔ سا مبٕؼ ٍيذٕذ.
ٍ - 2يضاُ يبدگيشي سا افضايؼ ٍيذٕذ .
ٍ- 3ذت ّگٖذاسي ٍطبىت دس دبفظٔ سا ط٘الّي تش ٍي مْذ.
 - 4ثخبطش عپبسي اطالػبت سا آعبّتش ٍي عبصد.
ثشاي داؽتِ ٍطبىؼٔ اي فؼبه ٗپ٘يبّ٘ؽتِ ّنبت ٌٍٖ دسديِ خ٘اّذُ ضشٗسي اعت تبثشاي ٍشٗسٍطبىت،دٗثبسٓ متبة ساّخ٘اّذٓ ٗدس صٍبّي
م٘تبٓ اصسٗي يبدداؽتٖبي خ٘دٍطبىت ساٍشٗس مشد .
يبدداؽت ثشداسي  ،ثخؾي ٌٍٖ ٗ دغبط اص ٍطبىؼٔ اعت مٔ ثبيذ ثٔ آُ ت٘جٖي خبؿ داؽت  .چُ٘ ٍ٘فقيت ؽَب سا تب دذٗدي صيبد
تضَيِ خ٘إذ مشد ٗ ٍذت صٍبُ الصً ثشاي يبدگيشي سا مبٕؼ خ٘إذ داد .خ٘اّذُ ثذُٗ يبدداؽت ثشداسي يل ػيت ٌٍٖ فشاٍ٘ؽي اعت.
شش روش مطالعو :
خ٘اّذُ ثذُٗ ّ٘ؽ تِ  ،خط مؾيذُ صيشّنبت ٌٍٖ  ،دبؽئ ّ٘يغي ٗخالفٔ ّ٘يغي  ،مييذ ثشداسي خالقيت ٗ طشح ؽجنٔ اي ٍغض
 - 0خ٘اّذُ ثذُٗ ّ٘ؽتِ :سٗػ ّبدسعت ٍطبىؼٔ اعت ٍ .طبىؼٔ فشآيْذي فؼبه ٗ پ٘يب اعت ٗثشاي ّيو ثٔ ايِ ٕذف ثبيذ اص تَبً د٘اط خ٘د
ثشاي دسك فذيخ ٍطبىت اعتفبدٓ مشد .ثبيذ ثب چؾَبُ خ٘د ٍطبىت سا خ٘اّذ ،ثبيذ دس صٍبُ ٍ٘سد ّيبص ٍطبىت سا ثيْذ ثيْذ ادا مشد ٗ ّنبت
ٌٍٖ سا يبدداؽت مشد تب ٌٕ ثب ٍطبىت ٍ٘سد ٍطبىؼٔ دسگيش ؽذٓ ٗ دض٘سي فؼبه ٗ َٕٔ جبّجٔ دس يبدگيشي داؽت ٗ ٌٕ دس ْٕگبً ٍ٘سد ّيبص
 ،خق٘فب" قجو اص اٍتذبُ  ،ثت٘اُ اص سٗي ّ٘ؽتٔ ٕب ٍشٗس مشد ٗ خييي عشيغ ٍطبىت ٌٍٖ سا ٍجذدا" ثٔ خبطش عپشد .
 - 2خط مؾيذُ صيش ّنبت ٌٍٖ :ايِ سٗػ ؽبيذ ّغجت ثٔ سٗػ قجيي ثٖتش اعت ٗىي سٗػ مبٍيي ثشاي ٍطبىؼٔ ّيغت چشا مٔ دس ايِ
سٗػ ثؼضي اص افشاد ثجبي آّنٔ تَشمض ٗ ت٘جٔ ثشٗي يبدگيشي ٗ دسك ٍطبىت داؽتٔ ثبؽْذ رْٕؾبُ ٍؼط٘ف ثٔ خط مؾيذُ صيش ّنبت ٌٍٖ
ٍي گشدد .دذاقو سٗػ فذيخ خط مؾيذُ صيش ّنبت ٌٍٖ ثٔ ايِ ف٘ست اعت مٔ اثتذا ٍطبىت سا ثخ٘اّْذ ٗ ٍفًٖ٘ سا مبٍال" دسك مْْذ ٗ
عپظ صيش ّنبت ٌٍٖ خط ثنؾْذ ّٔ آّنٔ دس متبة ثذّجبه ّنبت ٌٍٖ ثگشدّذ تب صيش آُ سا خط ثنؾْذ .
 - 3دبؽئ ّ٘يغي :ايِ سٗػ ّغجت ثذٗ س ٗػ قجيي ثٖتش اعت ٗىي ثبصٌٕ سٗؽي مبٍو ثشاي دسك ػَيق ٍطبىت ٗ خ٘اّذُ متت
دسعي ّيغت ٗىي ٍي ت٘اّذ ثشاي يبدگيشي ٍطبىجي مٔ اص إَيتي چْذاُ ثشخ٘سداس ّيغتْذ ٍ٘سد اعتفبدٓ قشاس گيشد.
 - 4خالفٔ ّ٘يغي  :دس ايِ سٗػ ؽَب ٍطبىت سا ٍيخ٘اّيذ ٗ آّچٔ سا مٔ دسك مشدٓ ايذ ثق٘ست خال فٔ ثشٗي دفتشي يبدداؽت ٍي مْيذ مٔ
ايِ سٗػ ثشاي ٍطبىؼٔ ٍْبعت اعت ٗ اص سٗؽٖبي قجيي ثٖتش ٍي ثبؽذ چشا مٔ دس ايِ سٗػ اثتذا ٍطبىت سا دسك مشدٓ عپظ آّٖب سا
يبدداؽت ٍي مْيذ اٍب ثبصٌٕ ثٖتشيِ سٗػ ثشاي خ٘اّذُ ّيغت .
 - 5مييذ ثشداسي :مييذ ثشداسي سٗؽي ثغيبس ٍْبعت ثشاي خ٘ اّذُ ٗ ّ٘ؽتِ ّنبت ٌٍٖ اعت  .دس ايِ سٗػ ؽَب ثؼذ اص دسك ٍطبىت ،
ثق٘ست مييذي ّنبت ٌٍٖ سا يبدداؽت ٍي مْيذ ٗ دس ٗاقغ مئَ مييذي م٘تبٕتشيِ ،سادتتشيِ ،ثٖتشيِ ٗپشٍؼْي تشيِ مئَ اي اعت مٔ ثب
ديذُ آٍُ ،فًٖ٘ جَئ تذاػي ؽذٓ ٗ ثٔ خبطش آٗسدٓ ٍي ؽ٘د .
 - 6خالقيت ٗ طشح ؽجن ٔ اي ٍغض :ايِ سٗػ ثٖتشيِ ؽي٘ٓ ثشاي يبدگيشي خق٘فب" فشاگيشي ٍطبىت دسعي اعت .دس ايِ سٗػ ؽَب
ٍطبىت سا ٍيخ٘اّيذ ثؼذ اص دسك دقيقي آّٖب ّنبت ٌٍٖ سا ثٔ صثبُ خ٘دتبُ ٗ ثق٘ست مييذي يبدداؽت ٍي مْيذ ٗ عپظ ميَبت مييذي سا
ثشٗي طشح ؽجنٔ اي ٍغض ٍي ّ٘يغذ ( دس ٗاقغ ّ٘ؽتٔ ٕبي خ٘د سا ثٔ ثٖتشيِ ؽنو ٍَنِ عبصٍبّذٕي ٍي مْيذ ٗ ّنبت افيي ٗ فشػي

سا ٍؾخـ ٍي مْيذ)تب دس دفؼبت ثؼذ ثٔ جبي دٗثبسٓ خ٘اّي متبة  ،فقط ثٔ طشح ؽجنٔ اي ٍشاجؼٔ مشدٓ ٗثب ديذُ ميَبت مييذي ّ٘ؽتٔ
ؽذٓ ثشٗي طشح ؽجنٔ اي ٍغض  ،آّٖب سا خييي عشيغ ٍشٗس مْيذ  .ايِ سٗػ دسفذ ٍ٘فقيت تذقييي ؽَب سا تب دذٗد ثغيبس صيبدي افضايؼ
ٍيذٕذ ٗ دسط خ٘اّذُ سا ثغيبس آعبُ ٍي مْذ ٗ .ثبصدٓ ٍطبىؼٔ سا افضايؼ ٍيذٕذ.
شرايط مطالعو
((ثنبسگيشي ؽشايط ٍطبىؼٔ يؼْي ثٖشٓ ٗسي ثيؾتش اص ٍطبىؼٔ ))
ؽشايط ٍطبىؼٔ ٍ٘ ،اسدي ٕغتْذ مٔ ثب داّغتِ  ،ثنبسگيشي ٗ يب فشإٌ َّ٘دُ آّٖب ٍ ،ي ت٘اُ ٍطبىؼٔ اي ٍفيذتش ثب ثبصدٕي ثبالتش داؽت
ٗ دس ٗاقغ ايِ ؽشايط ثٔ ؽَب ٍي آٍ٘صّذ مٔ قجو اص ؽشٗع ٍطبىؼٔ چٔ اف٘ىي سا ثٔ مبس گيشيذ  ،دس ديِ ٍطبىؼٔ چٔ ٍ٘اسدي سا فشإٌ
عبصيذ ٗ چگّ٘ٔ ثٔ إذاف ٍطبىؼبتي خ٘د ثشعيذ ٗ ثب داّغتِ آّٖب ٍي ت٘اّيذ ثب آگبٕي ثيؾتشي دسط خ٘اّذُ سا آغبص مْيذ ٗ ٍطبىؼٔ اي
فؼبىتش داؽتٔ ثبؽيذ :
 - 0آغبص دسعت :ثشاي ٍ٘فقيت دس ٍطبىؼٔ ،ثبيذ دسعت آغبصمْيذ.
 - 2ثشّبٍٔ سيضي  :يني اص ػ٘اٍو افيي ٍ٘فقيت  ،داؽتِ ثشّبٍٔ ٍْظٌ اعت .
ّ - 3ظٌ ٗ تشتيت :اعبط ٕش عبصٍبّي ثٔ ّظٌ آُ ثغتگي داسد .
- 4دفظ آساٍؼ :آسا ٍؼ ضَيش ّبخ٘د آگبٓ سا پ٘يب ٗ فؼبه ٍينْذ.
 - 5اعتفبدٓ فذيخ اص ٗقت :ثْيبٍيِ فشاّنييِ(( ،آيب صّذگي سا دٗعت داسيذ؟ پظ ٗقت سا تيف ّنْيذ صيشا صّذگي اص ٗقت تؾنيو ؽذٓ
اعت )).
 - 6عالٍتي ٗ تْذسعتي :ػقو عبىٌ دس ثذُ عبىٌ اعت .
 - 7تغزئ ٍْبعت :تغزئ فذيخ ّقؼ ٍَٖي دس عالٍتي داسد.
 - 8دٗسي اص ٍؾشٗثبت اىنيي ٍ :قشف ٍؾشٗثبت اىنيي ٍ٘جت ضؼف دبفظٔ ٍي ؽ٘د .
ٗ – 9سصػ ٗ :سصػ مييذ ػَش ط٘الّي اعت .
- 01خ٘اة مبفي :خ٘اة فشاگيشي ٗ دبفظٔ سا تق٘يت ٍي مْذ.
– 00دسك ٍطيت:آّچٔ دس دبفظٔ ثيْذ ٍذت ثبقي ٍي ٍبّذ  ،يؼْي ٍطبىت اعت .
چند تىصيو مهم كو بايدفراگيران علم ازآن مطلع باشند.
 - 0دذامثش صٍبّي مٔ افشاد ٍي ت٘اّْذ فنش خ٘د سا ثشٗي ٍ٘ض٘ػي ٍتَشمض مْْذ ثيؼ اص  31دقيقٔ ّيغت  ،يؼْي ثبيذ عؼي ؽ٘د دذٗد
 31دقيقٔ ثشٗي يل ٍطيت تَشمض َّ٘د ٗ يب ٍطبىؼٔ داؽت ٗ دذٗد  01اىي  05دقيقٔ اعتشادت َّ٘د عپظ ٍجذدا" ثب َٕيِ سٗاه ؽشٗع
ثٔ ٍطبىؼٔ مشد.
 - 2پيؼ اص ٍطبىؼٔ اص فشف غزإبي چشة ٗ عْگيِ خ٘دداسي مْيذ ٗ .چْذ عبػت پظ اص فشف غزا ٍطبىؼٔ َّبئيذ چُ٘ پظ اص فشف
غزاي عْگيِ ثيؾتش جشيبُ خُ٘ ٍت٘جٔ دعتگبٓ گ٘اسػ ٍيؾ٘د تب ثٔ ٕضٌ ٗ جزة غزا مَل مْذ ٗ ىزا خّ٘شعبّي ثٔ ٍغض مبٕؼ ٍي
يبثذ ٗ اص قذست تفنش ٗ تَشمض مبعتٔ ٍيؾ٘د  .اص ٍقشف اىنو ٗ داسٗ ٌٕ خ٘دداسي فشٍبئيذ َٕچْيِ غزإبي آسدي ٍثو ّبُ ٗ قْذي قذست
ادساك ٗ تَشمض سا مٌ ٍي مْذ ّ٘ؽبثٔ ٕبي گبصداسٌٕ َٕيْط٘س ٕغتْذ.
 - 3رِٕ آدٍي ثب ٕ٘ػ اعت اگش يبدداؽت ثشداسيذ خ٘د سا سادت اص دفظ ٗ ثيبد عپبسي ٍطبىت ٍي مْذ ٗ ّيض َٕضٍبُ َّي ت٘اّيذ ٌٕ
ٍطيجي سا ثْ٘يغيذ ٗ ٌٕ گ٘ػ دٕيذ  .پظ دس ديِ ٍطبىؼٔ ىطفب" يبدداؽت ثشداسي َّْبئيذ .

